Camp Norway

FNF Vestby

Vestby Turlag

Nyhetsbrev august 2019
CAMP NORWAY –
FNF VESTBY –
VESTBY TURLAG
Tilrettelegger for friluftsliv og
turmål i Vestby kommunes
flotte turområde.
Vi skilter og tilrettelegger
stier, vi bygger gapahuker og
camper som er flotte turmål
for alle.
Vi har som mål å få alle ut på
tur.
Dere finner stier og turmål i
nærheten av der dere bor.

Friluftslivets uke
31.august – 8.september.

Vi inviterer til gapahukåpning
og bålsamtale med politikerne
i Vestby på “Kom deg ut
dagen”, søndag 1.sept. 2019
Program:
Kl.11:00 - Oppmøte Ødemørkstua
Kl. 11:15 – Felles tur inn til Gapahuken på
Ishavet.
Kl. 12:00 – 13:00 Åpning av Gapahuken og
påfølgende “bålsamtale” om friluftslivet i
Vestby.
Enkel servering av grillmat, kaffe og kaker.

Dere finner en gapahuk med bålplass i nærheten av der dere bor, det er
fine «nærturmål»!
I Grevlingen I Son, juni 2018

Åpning av gapahuk

En halv times tur hver dag
holder deg frisk og gir deg
overskudd til å takle alle små
og store problemer i
hverdagen.
Ta en tur – da vel 😊
Ta med barn og barnebarn på
overnattingstur på en av
gapahukene en gang iblant.

STIER
Det er skiltet mer enn 100 km sti gjennom hele kommunen- dette omfatter også
kyststien og pilegrimsleden.
Kyststien er kjent for de fleste, men i tillegg er det en rekke merkede stier på
kryss og tvers, og det er enkelt å finne en rute som passer nettopp for deg.
Her finner dere oversikter over stiene og turplanlegger:
http://tema.webatlas.no/follo/turkart
http://www.fnf-vestby.no/
https://vestby.dntoslo.no/

Grillmiddag på en gapahuk er
heller ikke å forakte.

https://www.youtube.com/results?search_query=fnf-vestby
http://www.oslofjorden.com/kyststi/kart_kyststier_oslofjorden.html

TUSEN TAKK TIL BIDRAGSYTERNE
Camp Norway, FNF Vestby og Vestby Turlag tilrettelegger stier og turmål.
Takket være Sparebankstiftelsen DnB,Fylkeskommunen i Akershus og Gjensidige Stiftelsen, kan vi
tilrettelegge for turmål, stier og friluftsliv for befolkningen i Vestby og Follo. Vi samarbeider med
friluftsorganisasjoner i hele Folloregionen for å tilrettelegge et tilbud til hele befolkningen.

Kontakt oss
Camp Norway
v/Roar Isaksen
4505 2303

FNF Vestby
v/Nils Thorsen
900 25 900

Vestby Turlag
v/Hallgeir Lødøen
4681 6908

epost@camp-norway.no

post@fnf-vestby.no

vestbyturlag@dntoslo.no

